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НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями обласного конкурсу веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів і нагородити:

1.1 Дипломом І ступеня:
педагогічний колектив Городнянського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості;
педагогічний колектив комунального позашкільного навчального 

закладу Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради 
Чернігівської області.

1.2 Дипломом II ступеня:
педагогічний колектив Городнянської станції юних техніків; 
педагогічний колектив Семенівського районного Будинку творчості 

дітей та юнацтва Семенівської районної ради Чернігівської області;
педагогічний колектив позашкільного навчального комунального 

закладу Менської районної станції юних техніків Менської районної ради 
Чернігівської області;

педагогічний колектив Сновської станції юних техніків Сновської 
міської ради Чернігівської області.

1.3 Дипломом III ступеня:
педагогічний колектив Носівської районної станції юних техніків; 
педагогічний колектив Ніжинського Будинку дітей та юнацтва; 
педагогічний колектив Чернігівського обласного Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді;
педагогічний колектив комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;
педагогічний колектив Менського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Менської районної ради Чернігівської області;
педагогічний колектив Варвинського районного Будинку школярів 

Чернігівської області;
педагогічний колектив Прилуцького міського Центру науково- 

технічної творчості молоді Прилуцької міської ради Чернігівської області.

2. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського (Заліський А. А.):

2.1 Проаналізувати підсумки обласного конкурсу веб-сайтів 
позашкільних навчальних закладів на обласних семінарах (вебінарах) 
директорів, методистів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.
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2.2 На курсах підвищення кваліфікації продовжити підготовку 
працівників позашкільних навчальних закладів щодо створення сайтів 
навчальних закладів.

2.3 Результати обласного конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних 
закладів розмістити на сайті інституту http://choippo.edu.ua.

3. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам 
закладів освіти обласного підпорядкування:

3.1 Проаналізувати підсумки обласного конкурсу веб-сайтів 
позашкільних навчальних закладів під час нарад директорів позашкільних 
навчальних закладів та вжити дієвих заходів щодо забезпечення комп’ютерною 
технікою й підключення її до мережі Інтернет, активізації роботи педагогічних 
колективів у напрямі створення Інтернет-сайтів позашкільних навчальних 
закладів, ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчально-виховний процес.

3.2 Відзначити позашкільні навчальні заклади, сайти яких стали 
переможцями в обласному конкурсі веб-сайтів позашкільних навчальних 
закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.
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http://choippo.edu.ua

